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ONTVANG, GEEF, VERMENIGVULDIG 
 
Johannes 15:1-8 
1 “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen 
vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer 
vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan 
blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo 
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn 
de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij 
kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij 
wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij 
blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid 
van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen 
zijn.” 
 
Uitleg DTS in Nieuw-Zeeland, MedCom 
 
Ontvangen 

* Lecture phase 

* Dochterschap, Hij is mijn Vader! Dat is een gegeven, daar hoef je niets voor te doen. Er 
staat niet voor niks in Johannes 15 het woord BLIJVEN, dat vaak wordt herhaald. Het was 
altijd het plan dat wij Zijn zonen en dochters zouden zijn, het is aan ons de keus of wij 
ervoor kiezen om in die identiteit uit te BLIJVEN lopen. 

* Hij snoeide leugens die ik over mezelf geloofde weg, zodat er meer plek was om vrucht te 
laten groeien. Zodat er meer plek was voor Zijn waarheid. 

 
* Ik mocht Hem ontvangen, God als het grootste cadeau in mijn leven. 

* Gebruikte Hem als een snoepjesautomaat, wanneer ik Hem nodig had, wanneer ik iets van 
Hem nodig had. 

* 2 weken niks aan Hem gevraagd om simpelweg gewoon Hem te mogen ontvangen, niet 
dingen of spullen of een fijn gevoel.  

* Mijn ogen niet te zetten op wat Hij zou kunnen geven, maar wie de Gever van alles is.  

* De Vader is de wijnbouwer en Jezus is de wijnstok, zonder Hem kunnen wij niks 
ontvangen. Hij is onze bescherming en onze verzorger, het LEVEN, onze voeding, onze 
wortels, ons fundament. 

 
Johannes 15:1-4  
1 “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen 
vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer 
vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan 
blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo 
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.” 
 
Geven 

* Outreach 

* Datgene wat wij ontvangen hadden de afgelopen 3 maanden, mochten we nu uitdelen. We 
mochten samenwerken met God om van zijn liefde te getuigen. 

* Dorisami getuigenis 



* Daar werd ik bewust van wat voor hoop wij te geven hebben in deze wereld 

* Wat er gegeven kan worden, nadat er van Jezus ontvangen, verandert levens. Verandert 
de wereld. 

* Een simpele ‘ja!’, ook al had ik geen zin en zag ik niet hoe Hij daar in kon bewegen, maar 
wanneer wij in Hem blijven en Hem uitnodigen in al onze situaties, of we het zelf zien zitten 
of niet, dan zal er vrucht zijn. 

* Wanneer wij in Hem blijven, mogen wij geven van dat wat we van Hem eerst ontvangen 
hebben 

 
 
Johannes 15:5 
“5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel 
vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.” 
 
Vermenigvuldigen 

* Karbi tribes, een man in dat dorpje leerde Jezus kennen en binnen een hele korte tijd was 
heel het dorp bekeert. Hij had eerst ontvangen, ging toen datgene uitdelen en geven aan 
de mensen om hem heen en dat werd vermenigvuldigt en is nog steeds bezig. Want ook in 
de andere omliggende dorpjes is een opwekking bezig. 

* Vermenigvuldiging van tijd en medicijnen 

* Vermenigvuldiging niet alleen in het fysieke, maar ook een vermenigvuldiging van Zijn 
liefde en hoop wanneer iemand is aangeraakt door Hem. 

* Wanneer ik over Jezus vertel en 5 mensen zijn daardoor aangeraakt en maken de keuze 
voor Hem, en die 5 doen weer hetzelfde, en alle mensen die zijn aanraken doen weer 
hetzelfde wordt Zijn liefde en Zijn boodschap, het Evangelie, vermenigvuldigt. 

 
Johannes 15:2  
“2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht 
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.” 
 
 
Wat hierna? 

* We will go ‘till the whole world knows that Jesus is alive, omdat ik heb mogen zien wat de 
impact hiervan is. 

* God is zó groot en de openbaring die ik van Hem heb is nog maar een fractie van wie Hij 
is, maar die fractie is het zo waard om het met anderen te delen. 

* En ik mag elke dag weer een nieuwe openbaring van Hem ontvangen. 

* Vers 8, zijn grootheid zal zichtbaar zijn!!! Wanneer wij ontvangen (leerlingen zijn) en 
wanneer wij geven dat wat wij ontvangen hebben (vrucht dragen). En de zichtbaarheid van 
Zijn grootheid is de vermenigvuldiging daar op. 

* Staff DTS in Nieuw-Zeeland, waar ik dus naast studenten mee mag lopen in hun wandel 
om God beter te leren kennen en Hem bekend te maken. Daarnaast zal ik ook teams 
meenemen op outreach. 

* Een sprong in het diepe, afhankelijk van giften, dus mochten jullie het op jullie hart hebben 
om te geven, dan kan dat. 

 
Johannes 15:8  
“8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en 
mijn leerlingen zijn.” 

 

 

 



Tanja Heeren:  

 

Inleiding 

- Goede morgen 

- persoonlijke openbaring delen 

- ontvangen tijdens Jefta training 

- Komen elke maand bij elkaar 

- Bespreken boek Jerry Cook, Kerk op maandag morgen 

- Gaat over wie wij zijn, onze identiteit in christus. 

- Wie ben jij? Welk antwoord geef je dan? Wat is het dan wel? 

- Niets te maken met onze baan, onze talenten of onze erfelijkheid. 

- Geen totaalsom van de meningen van anderen 

- We zijn de totaalsom van wat God zegt dat wij zijn. 

- Vroegere christen antwoordden eenvoudig met “en christo” 

- Nieuwe testament, voornamelijk brieven van Paulus gebruikt God “en Christo” om 

te beschrijven wie wij zijn als gelovigen. 

- Efeziers 1 vers 1 bijvoorbeeld begint met de woorden: “Paulus, door de wil 

van God een apostel van Jezus Christus, aan de heiligen en gelovigen, in 

Christus Jezus, die te Efeze zijn. 

- God spreekt hen hier al aan met deze identiteit, “in Christus”  

II kor. 5:17 

- Jezus uitnodigen in ons leven, mogen wij zeker zijn dat Hij er is. 

- Hij is in ons. 

- In II Korintiers 5 vers 17 staat: “Als u Christen wordt, wordt u van binnen 

helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is 

een heel nieuw leven begonnen. 

- Wanneer wij Christen worden, oftewel wanneer wij door Jezus een relatie met 

God aan gaan er iets heel bijzonder gebeurt’. 

- We veranderen niet zomaar een beetje, we worden opnieuw geschapen. 

- Bij stil staan, want dat betekent niet dezelfde persoon die een beetje beter is 

geworden 

- Nieuwe schepping!!!! En alle oude dingen zijn dus voorbij gegaan. 

- Nieuw levensprincipe aan het werk in ons 

- Dat geldt ook voor jou! 

- Hoe zit het dan met oude gewoontes en gedragspatronen 

- Minder fraaie eigenschappen van onszelf zijn nog zichtbaar, bijvoorbeeld jaloezie, 

ongeduld of onenigheid.  

- Dit oude leven en deze oude gewoontes en gedragingen zullen vervagen! 

- Niet omdat wij daar hard voor werken, niet omdat wij dat verdienen 

- Maar door je relatie met Jezus, want hierdoor ben jij van binnen helemaal nieuw 

geworden. 

 



Nieuwe kijk op mezelf 

- Eye opener 

- Mezelf niet door deze ogen bekeken 

- Tot nu toe dagelijks strijd om mijn minder fraaie eigenschappen te onderdrukken 

- Zag mijzelf als die oude persoon, misschien met hier en daar een verfraaiing, 

maar nog steeds product van die oude persoon. 

- Want tsja, als op mijn werk  bijvoorbeeld werkdruk hoog, wordt er geklaagd klaag 

ik mee 

- Wordt zelfs wel eens geroddeld en heel eerlijk, soms doe ik er aan mee 

- Klein beetje verbetering 

- Opluchting, dacht dat oude gewoontes / slechte eigenschappen vervagen,  

- want ik doe zo hard mijn best om te vechten hiertegen 

- Deze tekst leert mij dat dit helemaal niet door mij komt 

- Er is een nieuw levensprincipe in mij aan het werk en dat verdringt het oude 

- Wat een bevrijding is dat! 

- Begon strijd al moet je worden en op te geven 

- Bevrijdend om te beseffen dat dit helemaal niet van mij inspanning afhankelijk is 

- Het oude vervaagt omdat de liefde en het licht van Jezus in mij groter wordt!! 

- Dat maakt alles precies omgekeerd of niet?! 

- Onze nieuwe ik wordt niet zichtbaar omdat het oude afzwakt, Nee het oude zwakt 

af omdat het nieuwe steeds zichtbaarder wordt!!  

- Dat is wel ff een wezenlijk verschil 

- Het is dus ook geen meting van jouw kracht of doorzettingsvermogen 

- Gelukkig, want in mijn geval heel matig 

- Één ding tegelijk concentreren en dat maar voor een korte tijd 

- Sporten gezond, dus fanatiek sporten 

- Na twee maanden eten gezond 

- Focus gaat over naar gezond eten, sporten weer minder. 

- Met andere woorden als mijn nieuwe identiteit pas zichtbaar zou worden als ik het 

oude bestreden heb, dan zal ik nooit winnen. 

- Mijn eigen kracht en doorzettingsvermogen is onbeperkt 

- Kracht van Jezus, onze overwinnaar, is ongelimiteerd! 

- Jezus belooft het ons zelfs 

- Johannes 15 vers 4 en 5 staat: “Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in jullie. Net 

zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, 

kunnen ook jullie alleen maar vrucht dragen als jullie in mij blijven. Ik ben 

de wijnstok en jullie de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, 

brengen jullie veel vruchten voort. (HTB) 

- Prachtige belofte toch? 

- Staat niet als jullie hard werken en je uiterste best doen draag je misschien vrucht 

- NEE, er staat wanneer wij in Hem blijven, is het absoluut zeker dat wij veel vrucht 

voort zullen brengen! 

- En als ik liefdevol ben, ben ik niet jaloers. Als ik vriendelijk ben en geduldig, heb ik 

geen onenigheid en ruzie met anderen en wanneer ik discipline heb krijgt 

ongematigdheid geen kans.  



- Het oude gaat weg, door de vruchten dat het nieuwe levensprincipe in mij 

voortbrengt! 

- Ineens besefte ik hoezeer wij in duisternis leven  voordat we herboren worden 

- Wel eens in een ruimte geweest, zó donker dat knipperen geen verschil maakt 

- Letterlijk geen hand voor ogen ziet 

- Heb je dan ook ervaren hoe zwaar dit voelt? 

- Raar, want duister heeft helemaal geen gewicht, geen substantie. Sterker nog, 

duister is enkel de afwezigheid van licht. 

- Schaduw verdwijnt onmiddellijk wanneer er licht op schijnt. 

- Zo ook de schaduw van onze natuur 

- Wanneer wij herboren worden en we Jezus uitnodigen komt Jezus als een 

ichtpuntje in ons hart. 

- Dát is het nieuwe levensprincipe, dat maakt ons nieuw en geeft ons een nieuwe 

identiteit. 

- En Christo, of in Christus, wordt dit licht steeds groter en feller. 

 

Conclusie 

- Dus wat doe ik nu? 

- Ik geloof en aanvaard dat ik een nieuw persoon ben in Jezus.  

- Ik accepteer dat slechte gewoontes of nare eigenschappen er nog kunnen zijn 

- stop geen energie meer in het onderdrukken van deze eigenschappen’ 

- ik stop mijn energie en tijd in het verdiepen van mijn relatie met God, door Jezus. 

- God weet al wie ik ben en wat mijn ware identiteit is 

- Hij behandeld mij op basis van die identiteit 

- Hij licht mij op 

- Wij bevinden ons in dit proces, we worden licht gemaakt 

- Strategisch geplaatst 

- zodat tijdens dit proces, ook bij anderen dit licht mogen aansteken 

- en morgen heb ik dan weer een beetje meer licht in mij dan vandaag 

 

 

 

 


